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Про затвердження пасlrорта
бюджетноi програми на 2022 piK

Вiдповiдно до КонотиryчiТ УкраТни, Бюдrкетного кодексу УкраТни, наказу

MiHicTepcTBa фirrансiв УкраТни вiд 26 серпня 20l4 року N9 836 кПро дсякi питання

запрOвад}кен}IЯ програмЕо-цiльового методу скJIадання та виконання мiсцевих,

бюджетiв'', рiшеЙя Киiвськоi MicbKoT радлr вiд 7 х<овтня 202lpoKy Ns2728l2769

''Про затвердх(ення Комплоксноi MicbKoT цiльовоТ програми екологiчного

бла.опопУччя MicTa Киева ма 2022-2025 роки>, рiшення КиТвськоi MicbKoi ради вiд

t l хtовтня 2а22року N,,5457/5498 <Про в}tесення змiн до ПрограмИ еконоttiчногО

i соцiального рЪru"rпу м. Киева на 202|-202З poкIl, затвердженоТ рiшеrrням

КиiвськоТ mticbKoi Ради вiд 24 грудня 2020 року J{ч23lzз>>, рiшlення КиТвсьtсоТ

MicbKoT ради вiд 24 ллrстопаца 2а22 N95660/570l кПро внесенtlя змiн до рitliенt{я

Киiвськот мiськоi Ради вiд 9 Iрудня 2021 року ]tfg 3704/3745 <Про бюджет пlicTa

Кисва па2022 piKD, Наказ Управлiнкя екологii та природних pecypciB викоНавчогО

оргаI{У КиТвськоi MicbKoT рали (КиТвськоi пtiськоТ державноi алмiнiстрацii) вiд 09

,aр.."" 2о22 рокУ Nч36 "ПРо капiтаЛьл,tиЙ perdoН,I' об'ек,гiв, що фirrансусгься в

zФz poui за рахунок бюдiлсетших коштiв ло Управлiltнtо еttологiт та природних

p..yp.iu ,"поrrпu.,ого органу КиiвськоТ MicbKoT рапи (КиТвськоТ MicbKoT дерхсавltоТ

адмiнiстрацiТ) зi змiнами та доповненнями:
НАКАЗУЮ:

1 . Унести змiни до паспорта бюджет,ноi програrчt и на 2022 piK Управлiнню

екологiТ та природних pecypciB виконавчого оргапУ КиТвськоТ пtiськоi Ради
киlвськоl Mlcbkol адмiнi

2. Контроль за виконанням цього собою

ulо додаЕгься.
Hail програмикпкв

28t6030

начальник Олександр ВОЗНИЙ



здтвЕрlркЕно
Н.щ МiяiфрсБ. Фн.ясi. yrp.IH{ 26 фр.!ы 2Оla рffу taазб
(у р.д.r+J меrу Miнid.pф. фlцжr. уф.iнч
.И 20 rрудня 2013 pdv М 120В)

3АтвЕРДкЕно:
Наказ / розпорядчий дохум9кт
наказ Управлlння еколопl та природвих pecypclв
виконавчоrо органу Ки-lвськоi lricbxoт ради (Киiвськоi
MicbKoi дер€вноТ адмiнiсrраФi)

({fuйл*i lъвlm р.,по9цi,п !ол lФ бФФ,

"6 
/3 zфu|l|t,Сl J!,27 м (,-{)_1--ov-

пАспорт
бюOжеmноi проерамч мiсцевоzо бюажеmу на 2О22 pi,/.

2800000 Упр.вл|ння .коло.ti т. прrроднrr р€счосiв вrховlвчоrо opraвy КhiЪськоi MicbKoi Dадя (кмм) ,al819431
(мйrcнування rоmвноrо розпормниха кочлiв мjщэвоrобюдхету) {rcд за едРпо'

2, 2810000 Управлi!ня ахолоrii т. п анконrвчоrо opr.Hy КиiЬськоi Micbxol оад, {кмм)
{найченування вцповИальноlо виконавця)

0620

{код за едрпои

2600000000060з0
(код Типоsоi прФамноi
мзсефiхаqii в,цаткiв та
rредитування мiсцево.о

(ход Функriонвльноi
класифaхацii BидaTKiB та
кредитування бюдхеry)

6. ЦИiд.рхiвноi полhrш, надосяпiення яхrх спрямована рбалiзацiя бюмапоiпроrрами

Micra Кисва на 2022 piK,,

Flln ц1 lпi
ш
7. Morr бюджапоl проrр!я,

ПИsицоння рlвня благоусrрою licrб

i но з чиянин лiсови* ra природоохоронним законодавdвом

2
з

5

8. 3rвд!ннiбюджёпоiлроrран.

1,

il18194з,

з, 2116030
([од Проrрамноi

gзсифiкацii видатldв
та хр€диrуванкя

мiчевоlо Фод){ету)

ор.rнl.ацiя бл..очсrоою населснrt пчнпlа
l"ал gеiуйiйзйй,нй пйБi",]
проrрамноlо класифkачiею видаткiЁ та кредиryвання

мiсчевоrо бюджеry)

5. Пйст.вr мя виконання бюдх€тноiпроrрамя



BBi M]cbкoi зеленоi зони полiпu]€!ня еколоriчвих
8
9
10
11 3абезлечення вивезення

9. Напрямr ви(ористання бюметниt xoUTiB

напрям, викорястання бюджетних коштiв

1 2 з 5

]
забеlпе"еFнq орlанпацii хоордич.ц l 1а roн t ролю дlq пьноLт пдприс мс t б lепеtsоlо
господарстза Micтa, що входятьдо сkладу Комунально.о об'еднання ''Киlвзеленбуд'' 2т 74з 496 2174з496

2 Забезпёчення прФедення кап rальноlо ремонту об'сктiв блаrоустрою 106 2аб 549 106 246 549
з Забезпеченвя видалення аварiйяих та сlхостiйних дерев 40 410 497 40 410 497

4
3аб€зпеченвя 3бережевня lа лримаяня на налехному рiвнlмiськоlзеленоlзони, полiпшння
екологiчних умов Micтa 661 244 056 66] 244 056

5
Забе3печення охорони та захисry лiсу вИ самовiльних рфок, по*еж, хвороб iшкИникiв,
лриuавня йоrо в налевому фнiтарному станiзrцно з чинним лiсовим та природоохоронним 1з7 552 879 1з7 552 879

6
ня придбавня спецЕльноi технkи (3асобiв малоi механiзачii. обладнання тоцо) для 75711761 75т1176|

угримання в налехному cтaHi земель водного фонду м ки.ва (пляхiв зон
1з9 89l 864 1з9 891 864

ll 3абезпечення органiзацii робiтз пiдвищевня рiввя естетичного оформлення територii пвркiв та
400 000 400 000

9 Забезпечення реалiзацii rромадсь(их проепlв 842 920 4 240142 5 08з 062

]0
розробка тежiчяоi дokyмeнTal,lil iз землеустрою щодо iнвентаризацii {вiдведення) земельних
дiлянок об'епiв блаrоустрою зеленоrо rосподарства 14 064 000 ]4 064 000

11 Забезпечення вивезенвя побrаових вiдход в 6 000 000 6 000 000
1 028 149 712 186 19в 452 1 214 з48 164

10, Перелiк мiсцев{t/ реriональнях проrрам, цо вхконуються у сшадi бюджётноi проrрам и

Найменчвафня мiсцовоi/ роra9нальноi проrрамh
1 2 з 5
1 цльова проrрама еколо.iчноrо блаrополуччя Micтa Ки€ва Halnzz 20T 1 027 з06 792 1а] 458 з10 1 208 765 102

2
Програма вирiшехвя дёflутатами Киiвськоi Micb(oi ради фц аль но,економiчнихпроблем. викояання передвиборнихпроrрамlадоручевь
виборцiв на 2021,2025 роки 500 0о0 500 о00

1 027 з06 792 lal 958 з10 1 209 265 102

11, Результативнi похазмихt бюджотноi проrрами

Одиницл Мерело iнформацiI

1 2 з 5 6
1

]

витраIи наорrанlзацlю. координацlюlа(онтрольдяльностiкомунальних
пiдприсмств зеленоrо rосподарства мста, цо зходять до сиаду 2т т4з 496 27 т4з 4sб

iiльк сть комувальних пйприсмств зел€ноrо господарства Mrcla, цо входять до
сшаду КО "КиiвзеленбYд" ]з ]з
за.альна кльксть процедур зэкупвель черб елебронну систему з00
за.альна кiлькrсть договор в цодо робП послуг. ToBapiB 400 400
3аrальяа кlлькrсть 3авдань вказlвок листiв та доручень 18 000 18

кlлькiсть комуяальних пцприемств зеленоrо гослодарстба MicTa, цо входятьдо
сшаду КО"Киiвзелёнбуд", цодо яких цiйснюватиметься органiзачiя координацiя
та контроль дiяльностi

1з ]з

клькiсть проведевиt процедур закуiiвель через електро нну систе м у з00 з00
к!лькlсть укладених договорlв цодо робlт послуг тобарiв 400
к]лькlсть опрацьованих завдань в(азlвох листв та доручень 18 000 1в

г,-]--



середнiвитрати ва орrанiзацiю. координацiю та контроль дiяльностi одного
ко{унапьtsоrо п,дпри.мства Jеленоlо lо.подарства MiФa Lф вlодять rо фаду 2 1з4 1] 5,08 2 134 115,0в

питома Bara комунзльних пiдприсrrств зеленоrо rосподарствs мaста, цодо яких
забеJпечечоорlанlзацю, юординацlю lаконtрольд,яльносll узаlальнiй
кiлькостi таких пИприемств

100 ]00

питома aara проведених процедур закупiвель через елепронну системуу lx ]00 100

питома ваrа ушадених доrоворiв цодоробiт, послуl, ToBapiB у ix заrальнiй
100 100

питома вага опрацьованих завдань, вказiво{, листiв та доручень уй загальнiй ]00 100

2 Забезпечення проведеff вя мпiтально.о рёмонry обl.пiв благоустрою
1

витраrи на проведе!ня робiт з калiтальвоrо ремонтуобсктiв зеленого 76 246 549
витрати на проведевня робiт з (апiтальноrо ремонтуобсктiв водноrо фовду з0 000 000
кiлькiсть об'€ктiв зелевого rосподарства що потребують капiтальноrо peMoNTy ]8 18

кiлькiсть об'€ктiв водного фонду, цо потребують капiтальноlо ремонту 1 1

2

клькiсть об'епiв эелевою lосподарства. цо плаlусться вiдремовryвати Рiшення КМР, Розпорядження КМДА 18 ]8
кпькiсть об'екriв водноrо фовду. що плаву.ться в]дремонryвати Рiшення кМР. Ро3порядхе|ня КМдА ] 1

з
середня Bapтicтb ремоiry одноrо об'€кry зеленоrо rосподарства 4 2з5 919 4 2з5 919
середня BaPTicTb рёмонry одного об'Oпу водноlо фонду з0 00о 000 з0 000 000

4

питома Bara вцремонтованих об'.ктiв зеленоrо rосподарства у загальнiй кiльхостi
об'.пiв зеленоrо rосподарства, цо потребують ремонту

100

питома Bara вйремонтованих об'еýiв водного фондуузагальнiй кiлькостi об'спiв
водноrо фонду, цо потреФють ремонlу

100 100

з Забезпечення видалення ав.рiйфих та сухостiйних дерёв
1

витрати на проведеNня видалення аварiйниt та сухостiйних дерев 15 156 604 15 156 604
витрати на пров€дення робir на територiях заmадiв Фвilи, науки, кулыури та
оrорони lдоров'я в loмy числl, видапснFя аваоlйн/х la сухоФйни\дерев, 19 027 з10 ]9 027 з10

витрати на виiзди аварiйно диспетчерськоi слухби з 18] ]25 з ]3] 125

витрати на обстехення сlхостiйних та аварiйнихдерев натериторiях районних
КП по УЗН заrпадiв освги охорони цоров'я кульryри la сюадання вiдповцяих з 045 458 з о45 45а

2

кiльfiсть дерев, що плануоться обрЬати 1з 000 ]з 000
кiльк сть виклик в аварiйно,диспетчерськоl служби 400 400
кiлбкiсrб укладених arTiB обФехення 1 500 1 500
кiль{iсть дерев, що плавYсться видалити 5 764 5-7ь4

з
середвr вит!ати ва видаленняодяогодерева 2 629,5з
сеDедн виlрати на оьрзкv одногодерева 1 46з,64
середнi витрати на один виiзд аварiЙво_дислетчерськоl служби 7 952,8] 7 952,81

середнiвитрати нз смадавня одноrо апа обстежевня 2 0зO,з] 2 0зO,з1

4

дипампа (,пыоl ll видJлеiиl деррв в ]орiвняннiJ гоrередFiм рохом 12а 120
полiпшення екологiчних

витрати на забезпеченяя зберохення та уrримання ва належному piвHi Micbkol
зеленоi зови, полпшення екологiчних умов Micтa

651 798 218 651 798 2]8

площа эелених яасэджень 7 980
з 665

]7,505 17,505

витрати на вирощування сзджавцiвдерев для озеленевня Mlcтa 6 140 000 6 ]40 000
витрати на вирощування фдяавцiв куцiвдля озеленення Micтa з з05 8з8 з з05 8з8

з 000 з 000
кiль( сть сад*анцiв ryцв. що необхдво виростиrи для озелененвя Micтa 22 000 22 00о

площа територii об'епiв зелёноrо господарства, яка пiдлягас caнiтapнoмy 8 0з5
кiлькiсIь зелених насаджень цо поIребують догляду з 064 72з з 064 72з
плоца rазонlв. цо потребуе вiдновлення

2

територя обепв зелено.о lосподарства на якй плануеться caнiтapвe
7 9з2 J 9з2

|"",,"',""-

|"****
|,*р,у,*

вцс |в*г"ч**

l "*", |"o"pu"y**

tr
|*.
|*"

l п". |Рiшвння КиiЪради ]

l 76 246 549

| зо ооо оOо

I

од Твиробн,ча,lро.раtlа

W
ф, TPoJpaxyнo[

| 7 980

| з 665

l ,р", |вироOнича проrрама

F
I



кiлькlсть дерев, цо ллаву.ться висадити 6 241
кiлькiсть чагарlик в цо плаlусться висадити з9 бз1 з9 бз1
кiлькiсlь KBiT(oBoi розсади яkу плавч.Iься висадити 6 721

плоца.азонв, цоплануетьсяутримувати(викошування, вiдновлевня,тоцо) 2 в26 2 а26
плоца газон в, цо плану.ться вцновлювати ззб зз,6
(]льксть саджанчiвдерев цо планусться виростиIи для озеленеiня мiста з 000 з 000

22 000
з

середнiвитрати на сэнiтарне прибирання (до.ляд) 1 га територii об'ебiв зеленого
50 086,14 50 086,14

середнiвитOати на висадý одного дерева 229|
4з 780 4з 780

середнiвитрати на виновлення 1ra газону 516 649 516 649
]1 5аз 1] 58з

5з5 5з5
2 0а6,67 2 046,67

середNiвитрати на вирощування одво.о саджанця (уца 15а.27 150,27

динамiка кiлькостiвисадки дерев в порiвнянзiз попередн м роком ]00 100
динамiка кiлькостiвисадки чагарни(в в порiввяннiз попеDеднiм роком 100 100
питома ваrа вирощених садюнцiвдереву заrальнiй кiль(оФi садювцiв дерев
цо необхiдно виростити для о3еленення MicTa

100

питома ваrа вирощених саджавцlв куцrв узаrальяlи кlлькостl садханц]в кущlв, цо
необхйно виоостити для озеленення MicTa

100 ]00

вИсоток оновлених площ.азонiвдо заrальноi кaль(остi площ .аФнiв, u]o
потребують виновлення ав,42 88,42

динамiка кiль(остi висадки kвiтkoвoi розсади в порlвняннiз попереднlм роком 100 100
вiдсоток плоц газонiв, цо плану€ться вiдновиrи до загальноi кiль(остiллоц

а,92 о,92

вiдсоток плоцi територii об.пiв зеленоrо rосподарства, яkry плану€ться
прибирати,до площi, яка пiдляrае йвiтарному прибиранню 98,7 98,7

висоток плоц rазонiв. цо плану€ться уrримувати, до загальноl хiлькостi плоц
т7,1

5

1

площа лiсу, що потребу. оновлення 12 ]2
заlальна плоца лiсопар(ових rосподарств з] 627,в з1 627,8
кlлькlсть лlсопаркових rосподарств з з

2

необхiдна кLлькiсть санiтаоно,оздоровчих рубо( 8з 260 8з 260
кiлькiсIь запланованих йнтарно оздоровчих рФок вз 260 зз 260
площа лiсу що заплавовано онOвити 12 l2

з
середня BapTicтb уrримання ] га площi лlсопаркобих господарстб 4з49,]1 4 з49,1]

вiдсоток примвання лiсових ryлыур 77 7f
вiдфток оновлення лсудо заrальноi плоцiл су 0,0за
(Lлькiсть упередхёних та лiквiдованих по)rc)* 497

6 Забезпеченяя лрrдбання споцaальноiтехнiки (засобiв малоi механiзацii, обладнання rощо lмя благоусrрою Micтa
1

видатNи ва придбанвя спецiальвоi техвi(и Фасоб]в малоi мехавiззцi. обладнавня 75 l11 161 75 711 761

кiлькiсть спецiальноi технkи, яку веобхiдно придбати 29
кiлькiсть обладнанвя, я(е необхдно придбати 15 ]5
кiлькiсть малоi механlзацi"i яку необхйно придбати 122 122

кiлькiсть спецiальноi теянiки, якY плануеться придбати 29 29
кiлькiсть обладнаввя, яке планусться придбати ]5 ]5
кiлькiсть малоi механiзацli, яку плануоться придбати 122 122

фоеднiвитDати !а придбанняодиницiспецiальноirехнlkи 2 з85 з20.]4 2 з85 з20,14
290 866.66 290 866.66

середнiвйтрати ва придбавяя одиниц малоi механiзацii 17 в2з,5в 17 82з.58

питома ваrа лридбаноi спецiальноi технiки до заrальноi потреби ]00 100
питома заrа придбаноrо обладнаняя до заrальноi потреби 100 ]00
питома вага придбано' малоi механiзацiiдо загальноi поIреби
Забезпечефня утримання в належному cTaHi земель водноrо фонду м, Кисва (пляяiв, зон вiдпочйнку

]

]з9 891 864 ]з9 891 86,1

re

l l 22000

г
l29

|середнi витратla на придбання одиного обладнання

m



2

площа 3€liель sодноrо (фцу, якiпотр€бують благоуfiрою 11з7,3з7 1 1з7,зз7

з
122 999 122 999

вйсоток плоцi земоль водноrо фонду на якl1х буде здiйснеяий блаrоуФрiй jlЪ
плоФ 3емель водноrc фо]ц),, якi потробують благоустрою 100 100
хiлькjсrь оrримаяих Фнiтаряих паслортjв ,14

]

400 400

2

з

з з

Звiтнiсть пИприемсв

Звiтнiсть лiдприсмств

э
]ёреднi sитрати на один об'.п 1зз ззз,3з 1

l lитома вага об'.пjв блаrоуФроlо, на я х проведено роботи з пiдвиценнятiБш
есте чюlо оформлення в поrочноrурочi, в загальнiй кiлькостi о6'скriв
ФццоYстрою, u]o f,отребуютъ пИвиц€няя рiввя естетичного оФооfiлення

100 100

9
1

2
ц2

6 1

з
, на якому плануеIься

1100

о 39l 004,77]40486

!0
]
, витрати на розроблення тецiчноi доkументацii В землеустрою щодо
iнвентаризацii (вйзёдёння) земельних дiлянох о6'€пiв бла.о}сrрою зел€ноrо РiUJення КМР, Розпорядження КММ 14 064 000 14 0й 000

, за.альна кiльк]сrь об'ебiв благоустрою зеленоrо rофодарстм
дiлянок), чо потребують розробл€ння техвiчноi документацП iз зёмлеустрою 1 88з 1 88з
- заrальна ллоца об'.rriв блаrоусrрою зеленоrо го€подарстsа (земельних
дiляноф, що поlребrФть ро}роблення l etHHHoi документацl ii землеусtрою 60 245.1 60 245,1

2
зеленоrо rосподарства

ЗBi7HiOb пiдпри.мств 15з

3

3вiтHicrb пИприсмств 1 231,37 1 231,з7

91 921,57

гоустрою зелено.о rофодарства

_ Фреднi витрати на розроблення технiчноi документачii iз землеусrрою на 1

плочi об'.пь блаrоуорою зеленоrо господарства 1,1 421,42 1,142].42

розробпеною теяiчною документачiсlо iз зеriлеустрою у за.альнiй кiлькосri
об'спiв благоустрою зеленоrо rослодарdsа (з€мольних дiлянок), цо потребуоть

зеленоrо rослодарства

8,1 8,1

з розробленоlо технiчзою документафею iз землеусrрою у зэrsльнiй
площi об'скгiв блаrоуФроD зелеяою rосподарствя (зе!ельних дiляно0, цо

зеленоrо rослодарсIва

2,о4 2,ц

11

1

6 000
2

з
1661 1661 59

11з7.3J

lкпькrclь оо cпlв олв.оустрою, де манусться проведення робiт l пИвицення
lовня есrетичноrc о{ьоомлення

. 6057и,5

| Рlвёнь roToBRocтi громадських пDоектiв 10

Ieirr*" КМВ, Розпорядхеннq КiiДА

|С,""*" КМе Розпорядяенdя КМlИ

15

91 921,5

l.*"**

г-------гiзiзт
Е,!!хлоl

I

lEl

l mн, IFмеtr!я кйF, ЭФпорядюнвя l(мП-

I

I l од, IЕФрахунФ

I

LBцc,

lL
j-бфтбфоl mH,

]Fозрыrш



Начальнuк Управлiння еколоеii mа
прuроOнuх ресу CiB вuконавчоео ореану

Кuiъськоl MicbKoT раOч (КuiЪськоl MicbKoT
dе рх< ав н ol а О м i н iсm ра цD

погомЕно:

?асmупнuк аuрекmора Депарmаменmу
фiнансiв вuконавчоёо орёа ну KulBcbKoT
uicbкoi раёч (КuiЪськоi Micb(ol 1epKaB\oi
аOмiнiсmращi) - начальнuк управлiння
фiнансiв mранспорmу, зв'ftку mа сферч
послуе

'|3.12.2022 20:35:10

вис.,. цd- tooI 100
I

Олексанёр ВО3НИй

Олексанар МОРО3

(iнiчiалиЛнiчiм, прiзвичр)


